
 نظام مالی سالمت در کشورهای جهان

 مقدمه

ها به عنوان یک حق اساسی و دارایی و سرمایه ارزشمندی برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع  سالمت انسان

اند. بسیاری از  ترین حق مردم کشور خود نام برده است. قوانین کشورهای مختلف از این حق به عنوان اساسی

کنند. در جمهوری اسالمی  انتخاباتی خود این مسئله را به عنوان یک اصل، عنوان میهای  مردان در برنامه دولت

ایران نیز سالمت به عنوان یک حق در قانون اساسی شناخته شده است. اصول متعددی در قانون اساسی از 

 .جمله اصل بیست و نهم و اصل چهل و سوم بر این مسئله تاکید دارد

ت عبارت است از: تامین، حفظ و ارتقای سالمت ولی عالوه بر این وظایف، اگرچه هدف اصلی هر نظام سالم

دهی به انتظارات  های سالمت مانند: ارتقای امید به زندگی سالم، پاسخ توان وظایف دیگری را نیز برای نظام می

های  هزینه های مرفه و مستمند جامعه و همچنین محافظت مالی در برابر معقول مردم، کاهش نابرابری بین گروه

 .بیماری، متصور شد

 

ها  رو بود. این چالش چالش عمده روبه 4سازمان بهداشت جهانی، جامعه جهانی با  6991بر اساس گزارش سال 

 :عبارت بودند از



کفایت و دور از  های بی . سیستم2های عفونی، سوء تغذیه و سطح پایین سالمت مادر و کودک  بیماری -

های مقاوم به  . افزایش باکتری4های غیر واگیردار  گیری بیماری . همه3سالمت ی خدمات  عدالت در ارائه

 .های مختلفی نظیر سل، ماالریا فراهم کرده است ی برخورد با بیماری درمان که مسائل زیادی را در نحوه

ها را  نهای سالمت و وظایف آ سازمان جهانی بهداشت اقدام به انتشار گزارشی کرد که در آن نظام 2222سال 

 .ها ارائه کرد کارهای متفاوتی را برای تحلیل عملکرد این نظام ازجهات گوناگون بررسی کرده و راه

های سالمت را در کشورهای مختلف در سه  سازمان بهداشت جهانی، وظایف نظام 2222بر اساس گزارش سال 

 :شوند بندی می گروه تقسیم

 سطح سالمت جامعه .6

 سطح پاسخگویی نظام سالمت .2

 مشارکت مالی متناسب در سطح جامعه .3

که مراقبت  ها از جمله آموزش و پرورش متفاوت هستند. یکی این های سالمت الاقل از دو منظر با سایر نظام نظام

ای از این  های کمرشکن دارد و از طرفی به علت اینکه بخش عمده سالمت برای درصدی از جامعه هزینه

د، بنابراین فرد ممکن است بین ورشکستگی مالی یا سالمت یکی را انتخاب بینی هستن ها غیر قابل پیش مراقبت

 .کند که این یک فاجعه است

های شخصیت فردی را  تواند تمامی جنبه دومین منظر عبارت است از اینکه، ناخوشی و بیماری در نفس خود می

 کند بسیار کم می دهد، تحت تاثیر قرار دهد و توانایی فرد را در کنترل چیزی که برایش رخ می

 :های سالمت، از دو منظر مهم قابل تحلیل هستند نظام



  (National health) های متکی بر طب ملی های متکی بر بیمه، مدل مدل ارائه خدمات، شامل مدل .6

 .های مبتنی بر بخش خصوصی و مدل

دریافت یا  ای، از طریق ها و عوارض ملی و منطقه ی تأمین منابع مالی: از طریق مالیات نحوه .2

 .آوری حق بیمه، یا پرداخت مستقیم توسط بیماران جمع

  

ها، مدل انگلستان که بر اساس طب ملی است و مدل کشورهای  از منظر اول در میان مشهورترین مدل

اسکاندیناوی که براساس بیمه همگانی شکل گرفته است، قابل ذکر هستند. از منظر نحوه پرداخت نیز هردو 

شوند، در حالی که آلمان و بلژیک و برخی دیگر از کشورها  های عمومی تغذیه می ز منابع مالیاتمدل ذکر شده ا

 .کنند آوری می ها جمع منابع مالی مورد نیاز را به طور عمده از طریق حق بیمه

 پرداخت صورت های شناخته شده و معتبر جهان، تأمین منابع در قالب پیش نکته مهم این است که در تمام مدل

شود روشی  تعریف می« پرداخت از جیب»های سالمت در هنگام بیماری که اصطالحا  پذیرد و پرداخت هزینه می

های مراقبت از سالمت در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و تولید  نامطلوب و مطرود است. با توجه به افزایش هزینه

اد شده توسط سالیق پزشکان که تقاضای های جدید دارو و تجهیزات گران قیمت و مصارف غیرضروری ایج نسل

ها را به  اند تا پرداخت هزینه های مختلف سالمت سعی کرده نام گرفته است، نظام (Induced demand) القایی

ی بسیار مهم در  ریزی کنند. نکته پرداخت )و قبل از بروز بیماری، به صورت پس انداز( برنامه صورت پیش

طور کلی همه منابع مالی موجود در کشورها )و در مبحث سالمت؛ منابع مالی  های پرداخت این است که به طرح

 های سایر کشورها آن کشور است! )به استثناء منابعی که احیانا از محل کمک« مردم»سالمت( اصوال متعلق به 

(International donations) شود تأمین می. 



یا بیماری، در جوانی یا در پیری( و چگونه )به صورت  مهم این است که این منابع چه موقع )در هنگام سالمتی

های بیمه، یا  های خیریه و یا توسط خود بیماران( و توسط چه کسی )دولت، شرکت مالیات یا حق بیمه، یا کمک

شود. همچنین با توجه به تخصصی بودن خدمات سالمت و نقش متخصصان این حوزه  خود بیماران( پرداخت می

و تجهیزات و اعمال جراحی پرهزینه و فاصله عمیق بین دانایی و اطالعات تجویزکنندگان و در تجویز داروها 

، کارایی کالسیک بازارها بسیار پایین بوده،  (Asymmetry of information)کنندگان نابرابری اطالعات مصرف

ها در تنظیم بازار  الت دولتافتد. به این لحاظ دخ در این حوزه اتفاق می (market failure) ی شکست بازار پدیده

 تولیت»شود. این دخالت و مدیریت که  خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ضروری و حیاتی تلقی می

(Stewardship) شود، ارتباطی تنگاتنگ با ظرفیت و توان اجرایی و  شناخته می« دولت در نظامات سالمت

یق است. برعکس کشورهای جهان سوم به دلیل ها دارد و در کشورهای پیشرفته، بسیار عم کارشناسی دولت

فقدان سازوکارهای کارآمد تولیت دولت در این حوزه بسیار ضعیف هستند و بازار خدمات بهداشتی و درمانی آنها 

های دارویی و صاحبان حرف  های بخش خصوصی و تابع منافع و تبلیغات کمپانی به شدت تحت تأثیر سیاست

 .پزشکی قرار دارد

های سالمت کشورهای  ای نظام ه مواردی که برشمردیم، در این نوشتار قصد داریم به بررسی مقایسهبا توجه ب

مختلف دنیا بپردازیم. برای این کار در ابتدا سازمان و مدیریت نظام سالمت چند کشور را بررسی خواهیم کرد، 

 :پردازیم سپس به تفکیک به چند نمونه از کشورها می

 

 نظام سالمت در کـشورهای مختلفسازمان و مدیریت 

 امریکا

گذاری کلی، تعیین قوانین در سطح مملکتی،  دولــت مرکــزی )وزارت بهداشــت و نیــروی انــسانی(، سیاست



ریزی برای افرادی کـه بیمـه نیـستند  کمک به نظام بهداشت و درمان عمومی، مسئولیت تامین منابع و برنامه

ریزی  ـد( و انجـام اصالحات بهداشتی و درمانی را بر عهده دارد. به دلیل برنامه)در قالـب مـدیکیر و مدیکی

ریزی کـالن نظام بهداشت و درمان، مجلس سـنا،  غیرمتمرکز، نقش دولت کمرنگ است، ولـی در برنامه

دهی و کنترل  ای دارنـد، ضـمن آن کـه دولـت مـسئول سـازمان نماینـدگان و رئـیس جمهـور، نقش عمده

ریزی عملیاتی  ی خدمات بهداشـتی و درمـانی بـرای آحـاد جامعـه است. در سطح ایالتی، برنامه ی ارائه نحوه

شود و در سطح بیمارستان،  های بهداشتی و درمانی انجام می بخش بهداشت و درمـان و توسعه و اجرای سیاست

 .های بیمارستانی بر عهده دارد ی کمیتههـای راهبردی را با همکار هیـأت مـدیره مـسئولیت تـدوین برنامـه

 استرالیا

پایـه اســتوار اســت: پزشــکان بخــش خــصوصی و  2خدمات بهداشت و درمان در استرالیا، عمـدتا بـر 

ی خـدمات بهداشـتی و درمـانی اسـترالیا نظام مدیکیر  نظــام فراگیــر خدمات بیمارستانی. نظام اصلی ارائه

به عنوان یک نظام همگانی بیمه درمانی در استرالیا شروع به فعالیت کرد. بر مبنای این  69١4است و از سال 

های مصوب و  های سـالمتی و تجـویز دارو با قیمت ها، دسترسی به مراقبت نظـام، بـرای تمام استرالیایی

درصد از طرف  ٠2های سالمتی استرالیا  های بیمارستانی تـدارک دیـده شـده است. بودجه مراقبت مراقبت

 .شود دولـت تامین اعتبار می

 انگلستان

ای دارد. وزارت بهداشت وظیفه تعیین  مجلس نقش اصلی و بعـد از آن، نخـست وزیـر جایگـاه ویژه

ریزی راهبـردی، کنترل بر فعالیت  ی برنامه ای وظیفـه هـای عمـومی و تخصیص بودجه؛ ادارات منطقـه سیاسـت

های ملـی و  ی بررسـی نیازهای شهروندان و اجرای خط مشی ای، وظیفه ات ناحیهواحدهای درمانی؛ ادار

ای را بـر عهده دارند. در سطح بیمارستان نیز هیات مدیره مـسئول تـدوین و تصویب برنامه راهبردی و  منطقـه

 .بودجه بیمارستان است



 فرانسه

مملکت، تدوین استانداردها و کنترل بر  ی تنظـیم طـرح کـالن بهداشـتی و درمانی دولت مرکـزی، وظیفـه

هـا را بر عهده دارد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز مسئول اصلی تحـت پوشش بیمه درمانی  کیفیت مراقبت

ریزی عملیاتی، تعیـین نیازهـای جامعـه  ی برنامه قرار دادن شهروندان است. شـهرداران در سـطح شهرها وظیفه

ات بهداشتی و درمانی محله خود را بـر عهـده دارنــد. در ســطح بیمارســتان، تحـت پوشش و کنترل خدم

 .دهند ریزی داخلی و مالی را هیأت مدیره انجام می ای و برنامه ریزی راهبــردی را مؤســسات ناحیه برنامه

 کانــادا

ریزی بخـش بهداشـت و  گـذاری و برنامه ی سیاست دولــت )وزارت بهداشــت( مــسئولیت اصــلی در زمینــه

های درمانی  ها، بهبود وضعیت بهداشت و درمان جامعه و کنترل هزینه های مالی به استان درمـان، اعطـای کمک

هـای بیمـه درمانی در استان، ارائه مزایـای درمـانی مکمـل و مـدیریت منـابع و  را بر عهده دارد. اجرای طرح

ها و مسئوالن محلـی نیـز  هـا است. شهرداری ری استانداردها بر عهده ایالـتریزی امور درمانی نظیر برقرا برنامه

کننــد. در ســطح بیمارستان  بیـشتر در زمینـه تـامین بهداشــت عمــومی بــرای شــهروندان فعالیــت مــی

ریزی  رنامههـای بیمارسـتانی، مسئولیت نهـایی تـدوین و تـصویب ب نیز، هیات مدیره، با همکـاری کمیتـه

 .داخلـی و بودجـه بیمارستان را بر عهده دارند

 دانمارک

های بهداشتی اولیه از جمله  سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی دانمارک، خدمات بیمارستانی و مراقبت

های بهداشتی اساسی مانند خدمات  ی مراقبت ، مسئول ارائه«مناطق»گیرد.  های پیشـگیری را دربرمی برنامه

ی خدماتی نظیر  مسئول ارائه« های محلی حکومت»تانی و خدمات بهداشتی اولیـه هسـتند. در حالی که بیمارس

های پرستاری در منزل، معاینـات بهداشـتی نـوزادان، خـدمات بهداشتی مدارس و خدمات دندانپزشکی  مراقبت

اوقـات بیمـاران پرداخت بخشی از  گیرد. امـا گـاهی ها صورت می ی مالیات وسیله هستند. تأمین مالی عمدتاً به



درصد تولیـد  1/21های خدمات بهداشتی و درمانی دولتی حدود  ، هزینه6991عهده دارند. در سال  ها را به هزینه

ی افراد مقیم دانمارک تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی  شد. همه ناخالص ملی را شامل می

ای و محلی استوار اسـت. وزارت  نمارک بر سه مدیریت درمانی ملی، منطقههستند. سیستم بهداشت و درمان دا

سـالمت اساسـاً از طریـق درآمدهای ملی و تأمین اقتصادی در مناطقی که رسماً از اختیارات محلی برخوردارند 

وسط منطقـه به عنوان مجریان کلی در سطح منطقهای شکل گرفتهاند و ت 61به فعالیتهای خود میپردازنـد. 

شـوند. منـاطق از طریـق مالیـات بردرآمد تأمین مالی میشوند، همچنین دولت نیز بخشی از  شوراها رهبری مـی

ریـزی و پیشبرد اهداف نظام تأمین  های محلی مسئول برنامه تأمین اعتبار مالی را به عهده دارد. شهرداری

هـای بهداشـت همگانی  انپزشـکی و مراقبـتاجتماعی مانند پرستاری در منزل، بهداشت عمـومی، خـدمات دند

 .است

 نروژ

هـا بر عهده دولت است. با تفویض قدرت بـه مقامـات  تنظیم مقررات مربوط به نظارت و پایش کیفیت مراقبـت

شود.  هـای بهداشـتی اولیـه بـه صـورت غیرمتمرکز انجام می ریزی در خصوص مراقبـت محلـی مـستقل، برنامه

های بهداشـتی و  ای نیـز نقش مهمی در اجرای برنامه تضمین کیفیت مراقبت محلـی و منطقـهمقامات ملـی، 

 .درمانی بر عهده دارند

 ایتالیا

 های مهمـی بین انگلستان است، با این وجود تفاوت NHS هرچند که نظام سالمت ملی ایتالیا مدل اکتسابی از

NHS و SSN  های عمومی و خصوصی وارد سیستم بیمارستان 694١سال وجود دارد. مثالً در کشور انگلیس در 

NHS شدند ولی در ایتالیا SSN دهد های خصوصی را تحت پوشش قرار نمی بیمارستان. 



دهی  نظام سالمت ایتالیا یک نظام سالمت ملی، ایالت محور است که در سه سطح ملی، ایالتی و محلی سازمان

ای سیستم است. ادارات بهداشتی ایالتی  عمومی و اصول پایهشـده اسـت. سـطح ملی مسئول تضمین اهداف 

های مدیریت بهداشتی محلی و  های جمعیت محور سازمان هـای مزایـا از طریق شبکه مسئول تضمین ارائه بسـته

های تشخیصی، مراکز  هـای حاد و درازمدت، آزمایشگاه های دولتی و خصوصی هستند )بیمارسـتان بیمارستان

 (.زشکان عمومی و متخصصپرستاری و پ

ریزی خدمات بهداشتی و درمانی، تـأمین اعتبـار مـالی  عملکرد محوری است: برنامه 1وزارت بهداشت دارای 

های تأمین مالی نظیر اخذ  ها، پایش و در نهایت انجام فعالیت مشی خـدمات بهداشـتی و درمانی، تنظیم خط

 .ها اختهای عمومی مرکزی و ایالتی و سایر پرد مالیات

 

 

 

 کره جنوبی

دولت یک نظام کامل برای تـامین و حفـظ سـالمتی برای تمام عمر مردم طراحـی کرده اسـت و در ایـن 

های خدمات سالمت  ی برنامه های خود را بـرای هـدایت و توسـعه راسـتا، وزارت سالمت و رفاه اجتماعی، برنامه

اهداف خود نیز روی نظـام بـازار آزاد تـامین خـدمات سـالمتی و یابی به  عمومی به کار بسته است. برای دست

 ی ملی سالمت متمرکز شده است. اجرای نظام بیمه



بنگاه ویژه است و  (National Federation of Medical Insurance-NFMI) فدراسیون ملی بیمه پزشکی یـک 

کمـک در جهـت حفـظ و  NFMI ـدهقانون بیمـه پزشـکی تأسـیس شده است. هـدف عم 2٠بر مبنای اصل 

 .بهبـود سالمت ملی همگام با بهبود رفاه عمومی از طریق مؤسسه است

 ترکیه

کشور است که  (MOH)ای از وزارت سالمت تشکیالت خدمات بهداشت درمـانی در ترکیـه اساسـاً زیـر مجموعه

شود.  ها، وزارت دفاع پزشکان خصوصی، دندانپزشکان و داروسازان اداره می توسط سازمان اجتماعی، دانشگاه

های بیمارستانی، مراقبت بهداشتی و تنها ارائه کننده خدمات بهداشتی و  وزارت بهداشت نیز ارائه دهنده مراقبت

دهنـد، ولـی ظرفیتـشان کـم اسـت. در  ـدمات ارائـه میهای خصوصی نیـز خ درمانی است و اگر چه بیمارستان

گذار سالمتی و ارائـه خـدمات بهداشـتی اسـت و در سـطح استانی، خدمات  سیاست MOHسـطح مرکـزی، 

هـای سالمت استانی که از نظـر مـسئولیت، فرمانـداران اسـتانی  بهداشـتی و درمـانی، از طریـق هیـأت مـدیره

 .شود یهـستند، انجام م

 رانای

ریزی نظام  گذاری، تنظیم قوانین و برنامه ی سیاست وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، وظیفــه

هـای علـوم پزشـکی، مسئول اجرای  بهداشـت و درمـان را به صورت متمرکـز بـر عهـده دارد. دانـشگاه

دیریت ت و مستند. در سطح بیمارستان نیز ریاسی ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت هها ها و خط مشی سیاست

 .کنند های علوم پزشکی پیشنهاد می بیمارستان برنامه و بودجه بیمارستان را برای تصویب به دانشگاه

 

 



 نظام مالی سالمت امریکا

 های بهداشتی و درمانی کشورها، بیش از آنکه به نظام کشورهای نظام بهداشت و درمان امریکا، در میان نظام

پیشرفته شبیه باشد، به نظام سالمت کشورهای عقب افتاده مشابهت دارد و به همین سبب هم هرگز برای 

 .الگوبرداری به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نشده است

   های طرفدار حقوق فردی ویژگی مهم نظام بهداشت و درمان امریکا، اتکا بر الگوی اخالقی لیبرال

(libertarians)   ،ها معتقدند تنها حقوق منفی افراد شایسته محافظت هستند تا افراد  به این ترتیب که آناست

های فردی خود انجام دهند. آنان خواستار آن  خواهند بدون تعدی دولت و با انتخاب بتوانند آنچه را که خود می

ته باشد و با این های فردی داش هستند که دولت نقش محدودی در محافظت از حقوق مالکیت فردی و آزادی

های فرد را  استدالل با محدودیت استفاده از داروها یا تجهیزات پرهزینه مخالف هستند، زیرا این اقدامات آزادی

آمد این اندیشه، آزاد گذاشتن دست واحدهای ارایه کننده خدمت برای اقدامات  کند. پی برای انتخاب محدود می

 .پرهزینه بوده است

 ت در رفرم جدید نظام بهداشت و درمان امریکاجایگاه اطالعات سالم

تعریف  (Data for decision making )یا DDM گیری آوری داده برای تصمیم ی جمع پروژه 6991در سال 

 .نامید« پایدار، هدفمند و بنیادین» اصالحات در نظام سالمت را ارتقا داد و آن را تغییری 

کند. از جمله نو شدن  صالحات در نظام سالمت را ضروری میهای خاص، پرداختن به ا ای از ضرورت سلسله

ی خدمات و  ها، افزایش هزینه آوری ها، افزایش توقع مردم به استفاده از آخرین و بهترین فن آوری پرشتاب فن

رسان و اثر ناخوشایند آن بر بازار سالمت و نیز  های خدمت کاهش منابع، حاکم شدن اقتصاد بازار بر سازمان



سازی، ضرورت حفظ دستاوردهای عمومی و مقابله با بالیای  شدن فقر، جهانی ی چون فقر، شهرنشینمسائل

 .توان نام برد طبیعی را می

باشد. در اصالحات  ی صد و یازدهم می اصالحات در مراقبت بهداشتی از اهداف اصلی دولت جدید امریکا و کنگره

های  فعالیت ام بهداشتی درمانی از طریق ایجادهای نظ نهای دولت امریکا، کاهش هزی جدید، استراتژی بودجه

های  حساب داشتی درمانی از قبیل ایجاد صورتی خدمات به ی مدرنیته کردن نظام ارائه هوشمند در زمینه

های هوشمند، نیاز به  ها است. اجرایی شدن این فعالیت ی پزشکی الکترونیکی در بیمارستان الکترونیکی و پرونده

های الکترونیکی در  دهندگان مراقبت دارد. اگر چه ایجاد زیر ساختار سیستم ی ارائه تخصص و تعهد در کلیهایجاد 

کند، اما در طوالنی مدت باعث افزایش کارایی و  های زیادی را به سیستم بهداشتی درمانی تحمیل می ابتدا هزینه

  .ها خواهد شد اثربخشی خدمات ارائه شده و کاهش هزینه

 American یا ARRA گذاری مجدد امریکا راستا، دولت جدید اقدام به تصویب قانون بازسازی و سرمایه در این

recovery and reinvestment act)   کرده است. از جمله مزایای اجرایی شدن این قانون، بهینه  2229در فوریه

در این حوزه است. به عنوان  کردن سیستم مدیریت اطالعات بهداشتی و کارآمد کردن نیروی انسانی متخصص

های بهداشتی اختصاص یافته است که با  ها دالر بودجه به نوسازی سوابق و بایگانی بخشی از این فعالیت، میلیون

جویی خواهد شد.  های بهداشتی صرفه های مراقبت ها، میلیاردها دالر در هزینه نوسازی این سوابق و بایگانی

 .کنند این قانون به عنوان محرک اقتصادی در کشور یاد میاندرکاران دولت امریکا از  دست

 American health information management یا AHIMA انجمن مدیریت اطالعات بهداشتی امریکا

association   به عنوان متولی ایجاد اصالحات در مدیریت اطالعات بهداشتی به صراحت اعالم کرده است که

ی زیر ساختارها وجود دارد که  های اساسی و اختصاص بودجه، چهار حوزه در زمینه هزینهعالوه بر فراهم کردن 

 :ریزی اساسی شود ها برنامه باید برای آن



 Health information and یا HICT ی سالمت های اطالعاتی و ارتباطی حوزه آوری ایجاد مرکزی جهت مدیریت فن

communication technology ی  ی ملی در زمینه گذاری جهت ایجاد یک شبکه التی، سرمایهدر سطح ملی و ای

گذاری  گذاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اطالعات مراقبت بهداشتی، سرمایه اطالعات بهداشتی، سرمایه

 .دادها برای ستجش و ارزیابی نتایج حاصل و برون

ی اطالعات بهداشتی منتشر شده است که  زمینهمحور به عنوان منشور اصالحات جدید در  ٠در این راستا، 

 :شامل موارد زیر است

رعایت محرمانگی و امنیت اطالعات بیمار، آموزش سالمت عمومی و دسترسی به اطالعات بهداشتی شخصی، 

ی اطالعات بهداشتی ملی، امکان تبادل اطالعات بین  ی الکترونیک سالمت، شبکه بهبود کیفیت، پذیرش پرونده

ها، مدیریت اطالعات بهداشتی و نیروی انسانی  ی الکترونیکی از طریق استانداردسازی محتوای دادهها سیستم

 .ی تکنولوژی اطالعات متخصص در زمینه

 نظام مالی سالمت آلمان

های  کنی بیماری ی ملی بر ریشه گردد و زمانی که اراده ی بهداشت و درمان آلمان، به قرون وسطی برمی تاریخچه

است  (Bismark) گذار سیستم فعلی بهداشت و درمان آلمان شخصی به نام بیسمارک استوار شده بود. بنیانواگیر 

ای در سیستم پدید آمده است که طبعاً  زیست. از آن پس تحوالت متعدد و عمده که در حدود یک قرن پیش می

 .سزائی داشته است عوامل سیاسی و اجتماعی در آن تأثیر به

ترین تأثیر را در نظام بهداشت و درمان این کشور برجا گذاشته است که  عمده 6992ن در سال پارچگی آلما یک

ساله نظام بهداشت  41تأثیر این واقعه مهم در آلمان شرقی به مراتب بیشتر از آلمان غربی بود. در طی یک دوره 

ای در  ی دو کشور تالش عمدهکرد که پس از یکپارچگ و درمان آلمان از دو سیستم کامال متفاوت استفاده می



آلمان شرقی پدید آمد که سیستم بهداشت و درمان آن در حداقل زمان ممکن به سیستم آلمان غربی نزدیک 

 .شد

های بهداشتی و درمانی این کشور به نحوی از طریق  ی فعالیت نظام آلمان نیمه خصوصی نیمه دولتی است. عمده

ترین سطوح سیستم  ها از مهم ی آن های تابعه های بیمه و سازمان دوقشود. صن های آن تأمین می بیمه و صندوق

 .بهداشت و درمان آلمان هستند

عمل آمد، ولی نهایتاً به غیر از چند  ای جهت اجرای تغییرات در این کشور به های عمده در نیم قرن گذشته تالش

اند.  از مدتی به وضعیت قبلی خود بازگشتهاند و یا پس  مورد اکثر تغییرات اعمال شده یا به اهداف خود نرسیده

عنوان ساختار نظام بهداشتی و درمانی در کشور آلمان مطرح است بسیار نزدیک به ساختار آلمان  چه امروزه به آن

پارچگی است و این در حالی است که امروزه بخش شرقی آلمان، نظامی کامالً متفاوت از دوران  غربی پیش از یک

ای از وضعیت سیستم در آلمان شرقی قبل از یکپارچگی بیان  . از همین رو ابتدا خالصهپیشین خود داراست

 .شود های اعمال شده در آن تشریح می شود و سپس وضعیت امروزی نظام و رفرم می

 :پارچگیی و درمانی آلمان شرقی پیش از یکنظام بهداشت

و درمانی از نوع کامالً متمرکز و متحدالشکل و  نظام بهداشتی (General Democratic Republic) در آلمان شرقی

بیمارستانی، سرپایی ود. تقریباً تمامی خدمات دارویی،ی عمومی دولت استوار ب زیربنای آن براساس بودجه

ی خدمات مذکور نیز توسط مالیات تأمین  شد و بودجه صورت رایگان و زیر نظر مستقیم دولت به مردم ارائه می به

جز بعضی  ی یا عمالً وجود نداشت و یا بسیار کوچک و قابل اغماض بود. پزشکان نیز بهشد. بخش خصوص می

 .کردند مواردی، حقوق مقرری خود را از دولت دریافت می



وجود آمد تا در حداقل زمان، سیستم به نوع  تغییرات کلی در این نظام به 6992پارچگی در سال  پس از یک

 :ات مذکور به شرح زیر استغربی آن تبدیل شود. بعضی از تغییر

 ی کاملی از  شبکه 6996ی بیماری برای عموم آزاد شد و در ژانویه  های بیمه ی تاسیس صندوق اجازه

 .شرقی آلمان تشکیل شد  ها در بخش این صندوق

 ی کم درآمد بودند ، عموماً تحت پوشش بیمه سالمتی اجباری قرار  از آنجایی که عموم مردم از طبقه

 .گرفتند

 درصد بودجه بهداشت و درمان در نظر گرفته شد 6/62ها  پرداخت یارانه به صندوق. 

 سانی برای خدمات دارویی در تمام کشور در نظر گرفته شد قیمت یک. 

 زمان تعداد زیادی از  طور هم های عمومی از ساختار نظام حذف نشد زیرا به ها و درمانگاه کلینیک پلی

کز مذکور مشغول به فعالیت بودند و همچنین بیماران نیز به این نوع پزشکان پرسابقه به کار در مرا

 .خدمات عادت کرده بودند

 پزشکان متقاعد شدند که یکی از دو سیستم حقوق ثابت یا پرداخت کارانه را برای خود انتخاب کنند. 

  میلیون مارک برای تجهیز مراکز مختلف درمانی در جهت رسیدن به وضعیت بخش غربی 22حدود 

 .آلمان هزینه شد

 (نظام بهداشتی و درمانی در آلمان )نظام فعلی آلمان

و حق  (Contribution) ای های عمومی، مالیات بیمه منبع درآمد نظام درمانی این کشور عموماً از طریق مالیات

های بیمه  های بهداشت و درمان به صندوق کل هزینه 12۶های خصوصی و عمومی است. از طرف دیگر  بیمه

 62۶شوند.  های خصوصی متقبل می ها را بیمه هزینه ٠۶ها را دولت و  هزینه 26۶یابد که به ترتیب  اختصاص می

 .شوند ای خود متقبل می هایی است که بیماران خارج از سیستم بیمه باقیمانده نیز هزینه



های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را  های بیمارستان نه هزینهگر خصوصی بصورت کارا شرکت بیمه

ی عمومی مشخصی پرداخت  ها و پزشکان، بودجه ای عموماً به بیمارستان های بیمه کنند. صندوق پرداخت می

هاِی  کنند. در مورد پزشکانی که حقوق ثابت ندارند و مسئول خدمات سرپایی هستند ابتدا از سوی صندوق می

ها حق پزشکان را بصورت کارانه پرداخت  شود و سپس این انجمن های پزشکی پرداخت می بودجه عمومی انجمن

 .کنند می

 گیری در بخش بهداشت و درمان گذاری و تصمیم سیاست

گیری در بخش بهداشت و درمان هستند. تا  ی آن، اعضای اصلی تصمیم ی تابعه خانه دولت مرکزی و دو وزارت

دار بود  گیری در بهداشت و درمان را عهده بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت تصمیم 6996قبل از 

ولی در حال حاضر وزارت مستقلی به نام وزارت بهداشت و درمان وجود دارد. نهادهای مختلفی در سطح ملی 

 : باشند گیری را به عهده دارند که به شرح زیر می ی سیاستگذاری و تصمیم وظیفه

 :دار است ولت مرکزی : سه وظیفه عمده به شرح زیر را عهدهد .6

o تعیین چارچوب کلی قانونی در امور بهداشت و درمان. 

o ها ها و سایر گروه ها، انجمن تفویض اختیار و مسئولیت به صندوق. 

o ها تقسیم وظایف در سطح دولت مرکز بخش (Lander)های محلی ها و دولت ، ایالت 

های خود را  شود. دولت مسئولیت اصل است که در نظام آلمان به آن توجه میترین  خودحکومتی، مهم

ها از استقالل کامل برخوردار هستند اما قوانین خود  کند. این سازمان ربط تفویض می های ذی به سازمان

 .کنند را از دولت دریافت می

 : از جمله وظایف آن : (Lander) ها دولت در سطح بخش .2



ها، مدیریت و  پزشکان و صندوق و انجمن صندوق  تنظیم شده، نظارت بر کار انجمنتأیید قوانین 

ها، تنظیم قوانین مربوط به استانداردسازی آموزش پزشکی و  ها در سطح بخش ریزی بیمارستان برنامه

 .ی آموزش دانشجویان گروه پزشکی نحوه

 : دولت محلی : از جمله وظایف آن .3

گذاری در  های محلی، سرمایه بهداشتی و درمانی، مدیریت بیمارستانهای  ی مراقبت نظارت بر نحوه

 .های محلی بیمارستان

گیری در سطح کشور است که  ترین سطوح تصمیم ی مشورتی برای اقدامات توافقی : یکی از مهم کمیته .4

ی وزیر بهداشت است. نمایندگان این کمیته از موسسات  عهده نفر عضو دارد. ریاست این کمیته به 12

های کارگران و اعضای  های خصوصی و عمومی، اتحادیه های بیمه، عامالن بیمه ارائه خدمات، صندوق

عه کارآیی ی پیشنهادات مناسب به دولت برای توس دولت تشکیل شده است. هدف اولیه این کمیته ارائه

دهندگان خدمات در رابطه با صدور بازپرداخت و  های بیمه و ارائه نظام و همچنین راهنمایی صندوق

 .ی قراردادها است نحوه

گیری در امور بهداشتی و درمانی  های اصلی تصمیم انجمن ملی پزشکان صندوق: این انجمن از بدنه .1

ها به  زیر نظر دارد با دولت و سایر کمیتهرا  (KV)های پزشکان صندوق است. این انجمن که انجمن

 .گیری نهایی نقش جهانی دارد نشیند و در تصمیم مذاکره می

های  ی صندوق این انجمن نیز که در حقیقت نماینده (BDO) :ی بیماری های بیمه انجمن ملی صندوق .1

و نظرات خود  کند بیمه چه از نوع محلی و چه از نوع جایگزین است. در جلسات تبادل نظر شرکت می

 .دهند را ارائه می



انجمن  ،(KZV)، انجمن دندانپزشکان(KV)ها از قبیل : انجمن پزشکان صندوق ها و انجمن سایر کمیته .٠

 .… و (LDO)های محلی صندوق (LKG)بیمارستانها

 نظام مالی سالمت سوئد

ملی و دولتی به شورای ، مسئولیت درمان و خدمات سالمتی و خدمات بیمارستانی از بخش 69٠2های  در سال

ریزی خدمات سالمت از سطح ملی به شورای محلی  ، مسئولیت برنامه69١2های  محلی واگذار شد. در سال

، قانون خدمات سالمت و پزشکی، اختیار تام به شوراهای محلی داد تا تمام خدمات 69١2منتقل شد. در سال 

ولیت نه تنها در فراهم کردن خدمات سالمت مفید واقع مرتبط با سالمت را فراهم کرده و ارائه دهند. این مسئ

، مسئولیت فراهم کردن 6992ها سودمند بود. در سال  شد بلکه برای ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری

ها واگذار شد. چهار سال بعد در  خدمات سالمت برای افراد غیر بیمار و افراد مسن از شوراهای محلی به شهرداری

آوری خدمات برای افراد غیر بیمار و مسن، مسئول فراهم کرد  داری عالوه بر مسئولیت فراهمشهر 6991سال 

، در بخش  69١1در سال  .های روانی و ذهنی قرار گرفتند خدمات سالمت برای افرادمعلول، ناتوان و بیماری

ماعی و معیارهای مالی سیستم سالمت اصالحاتی صورت گرفت، که فرمول بازپرداخت متناسب با نیازهای اجت

ی سالمت برای خدمات  های بیمه پزشکی به جای پرداخت مستقیم به افراد تغییر یافت. در گذشته بازپرداخت

، با  699١شد، در سال  های سرپایی بیماران پرداخت می سیار از طریق شوراهای محلی بر اساس تعداد ویزیت

به جای دولت مرکزی مسئول پرداخت حق نسخ  های فراوان در کنترل نسخ دارویی، شوراهای محلی تالش

های بیمارستانی و شوراهای محلی به وجود آمد که هدف  ، ترکیبی از بخش 6992دارویی شدند. در اواخر سال 

 .های اجرایی و افزایش کارآیی بود آن کاهش هزینه

عدالت و برابری ، اصالحات در سیستم سالمت بر  69١2و  69٠2های  در طی سال :ها در اصالحات گرایش

های بخش سالمت، اصالحاتی در سیستم سالمت انجام شد.  ، برای کاهش هزینه 69١2تمرکز داشت. سال 



، به دلیل  2222، تغییرات ساختاری در سازمان سالمت مورد اصالح و بررسی قرار گرفت. اصالحات سال 6992

 .های ارتباط بود ی هزینه نگرانی مجدد درباره

 تولید از ٪2/9های سالمت در حدود  ، هزینه2222در سال : و افزایش تولید داخلی های سالمت هزینه

 میزان داخل تولید بر سالمت بخش های هزینه ، 6992 تا 69١2 های سال در. داد می اختصاص خود به را داخلی

 رسیده ٪4/9 به میزان این ، 2222 تا 2222 های سال بین در اما است بوده ٪4/١ آن میزان و داشت قرار ثابتی

 .است

ی سیستم سالمت بر  ریزی و توسعه شوراهای محلی مسئول برنامه :ریزی، ساختاربندی و مدیریت برنامه

های  های پزشکی و بخش های خصوصی، بخش اساس نیازهای متقاضیان است. عالوه بر شوراهای محلی، بخش

های خصوصی را تصویب و  ها و قوانین بخش مهریزی سالمت نقش دارند. شوراهای محلی، برنا بهداشتی در برنامه

های عمومی تصویب رسیده، شوراهای محلی مسئول پرداخت  دهد، همچنین در بازپرداخت مورد اجرا قرار می

دهد.  نویسی کرده و به پارلمان تحویل می هستند. وزرات سالمت و امور اجتماعی، لوایح مرتبط با سالمت را پیش

آورد. سازمان سالمت و رفاه، بخش مرکزی و دولتی  کند و به اجرا در می مشخص می این وزارت قوانین کلی را

 .کند ای خود را ایفا می های سالمت و خدمات آنان نظارت کرده و نقش مشاوره است که بر آژانس

ی سیستم سالمت را  بخش شهرداری، چارچوب اولیه6ای و  بخش ناحیه 2شورای محلی و  81: تمرکز زدایی

کنند. مسئولیت  دهند. در سوئد به طور سنتی، سطوح محلی خود را اداره و بر خود حکومت می میتشکیل 

ای است. به غیر از  ی سطوح ناحیه ی شوراهای محلی و هم بر عهده تمرکز زدایی سیستم سالمت هم بر عهده

 .تمرکز زدایی شده استها  ی دولت مرکزی است. تمام امور دیگر در بخش ها و اهداف که به عهده تدوین سیاست

ها  باشد و شهرداری آوری خدمات با شوراهای محلی می طور که گفته شد، مسئولیت امور مالی و فراهم همان

باشند، البته شهرداری به شوراهای محلی  ی خدمات سالمت به افراد غیر بیمار و افراد مسن می مسئول ارائه



نه تنها به سطوح ملی و محلی و قوانین تنظیم شده مرتبط  های سالمت وابسته نیستند. تمرکز زدایی در بخش

، 69٠2ها در شوراهای محلی مسئول تمرکزدایی سیستم سالمت هستند. از سال  است، بلکه تمام بخش

ها و مدیریت  ی تمرکز زدایی در سازمان های مالی و پولی در سطوح محلی هم تمرکز زدایی شد. درجه مسئولیت

 .وت استدر هر سطح و بخش متفا

 هزینه و امور مالی در سیستم سالمت سوئد

ها  ی وضع مالیات بنا شده است. سطوح محلی و شهرداری سیستم سالمت کشور سوئد بر پایه:منابع مالی اصلی

های سالمت خود را از دریافت مالیات بر مردم دریافت کنند. عالوه بر مالیات منابع  توانستند درآمد بخش می

 .شود کنندگان از خدمات تکمیل می توسط دولت و استفاده مالی خدمات سالمت

: شامل دیگرتامینی منابع شد، می تامین مالیاتی عواید از محلی سطوح درآمدهای از ٪٠2، بیش از  2223در سال

 صورت خدمات از کنندگان استفاده های پرداخت طریق از ٪٠و منابع دیگر طریق از ٪3 دولت، طریق از ٪6١

 .گرفت می

های گذشته درآمد مالیاتی  تناسب عواید مالیاتی در سطوح محلی متفاوت بوده است. با افزایش مالیات در سال

 .هم افزایش یافته است

 سال 1 طی در( 2223 سال در درآمد کل از ٪16کنند ) ها درآمد خود را از وضع مالیات دریافت می شهرداری

 کاهش ٪1/2به خدمات از کنندگان استفاده پرداخت طریق از رآمدد و یافته افزایش ٪2٠/3 مالیاتی درآمد اخیر،

 .است یافته

شود و  ی اجتماعی از طریق شورای مرکزی اجتماعی بیمه مدیریت می سیستم بیمه:منابع تکمیلی مالی

دارویی های  های خدمات دندانپزشکی و نسخه دهد. یارانه های مالی را به افراد بیمار و معلوالن ارائه می تضمین



ها برای افراد اجباری هستند و بخشی از درآمدهای از  شود. بیمه های اجتماعی پرداخت می توسط بیمه

های سالمت با همکاری با بیماران پرداخت  کنند. اکثر بیمه ی بیماران و معلولین را پرداخت می رفته دست

 از ٪2/2در حدود 2223در سال های خصوصی سالمت در کشور سوئد بسیار محدود هستند و  شود. بیمه می

 .کردند  ستفاده میا خصوصی های بیمه از بیمارن

ای در کشور سوئد وجود  های دارویی تعریف شده اصول خاص سیستم سالمت یا بسته: مزایای سیستم سالمت

هایی شامل ارائه خدمات  ندارد. به جای آن، تعریفی به عنوان این موضوع که در سیستم سالمت چه حوزه

 .بندی بخش سالمت معین و تعریف شده است های کلی در الویت شود یا خیر وجود دارد. یا دستورالعمل می

صرفه  اصل مقرون به-3اصل نیاز و اتحاد -2سن افراد -6اصل پایه باید در نظر گرفته شود:  3بندی  در الویت

 .بودن و سودمندی

دهند که منابع و  سالمت این اطمینان را به بیماران میدر پیامدهایی چون ناخوشی، بیماری و آسیب، مراکز 

های الزم برای ارائه خدمات پزشکی وجود دارد و آنان دارای این صالحیت هستند. به غیر از کاهش  صالحیت

 .سال اخیر ایجاد نشده است 22یارانه خدمات دندانپزشکی تغییراتی در بسته سالمت طی 

های جغرافیایی انتخاب کنند.  سالمت را بدون در نظر گرفتن محدودیت بیماران حق دارند که پزشک و خدمات

ی اجتماعی، بیماران بر اساس لیست دارویی که توسط کمیته دارو تدوین شده است، تمام  ی بیمه تحت برنامه

ی، های خانواده، حق بازنشستگ های درمان، بیمه ی سالمت اجتماعی شامل: بیمه کنند. بیمه هزینه را پرداخت می

 .باشد دار می ها به کودکان و مستمری به خانه های درآمدی، مستمری های تکمیلی، حمایت بیمه



دالر بوده است.  216٠در کشور سوئد  2223های بخش سالمت: سرانه هر نفر در بخش سالمت، سال  هزینه

ی در کشورهای اروپایی سوئد باالترین میزان سرانه را در بین کشورهای اروپایی دارد. میانگین سرانه پرداخت

 .دالر بوده است 2321

( دالراست ولی از 21١2دالر( و دانمارک ) 32١3ی پرداختی سوئد کمتر از نروژ ) در کشورهای همسایه، سرانه

 شوراهای توسط سالمت بخش عمومی های هزینه از ٪24، 2223دالر( باالتراست. در سال  6923کشور فنالند) 

 .است شده پرداخت مرکزی دولت توسط ٪2١ و اه شهرداری توسط ٪4١ محلی،

 مرتبط دندانپزشکی و سالمت خدمات به ٪92 2223ازکل هزینه کشور سوئد در سطح شوراهای محلی در سال 

 .است بوده ها هزینه کل از ٪32 شامل شهرداری در معلول و مسن افراد برای خدماتی های هزینه. است بوده

 

 

 نظام مالی سالمت انگلستان

نظام ملی سالمت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور 

مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و  691٠تا  691٠را در یک سازمان جمع کرد. در مقطع زمانی 

رسانی مورد نقد بود. در  دمتاطالعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خ

دهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد.  های مربوط به امور کلینیکی و سازمان آل ایده 69٠٠تا  691١های  سال

های مراقبت سالمت مورد  منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام

حد و  69١٠تا  69٠١های  در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سالتشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی 

مرزهای مشخص مالی نظام ملی سالمت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر 



 پزشکی قابل انجام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سالمت انجام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه

گیری  ترین جهت توجه ترین و قابل مهم 699٠تا  69١١های  تری داشتند. در سال پزشکان نیز رضایت بیش

انجام شد. این طرح برای مشکالتی مانند زمان انتظار « بازارداخلی»فرهنگی نظام ملی سالمت انگلستان با عنوان 

مشارکت خدمت »شد. رهیافت  ها انجام می حادیهی ات ها به وسیله طوالنی ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت

در همین مقطع زمانی پیشنهاد شد. اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست « کرد محور مبتنی بر عمل

سال  62بینی شده که در  ی سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش انگلستان در هزاره

جدی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سالمتی/ اجتماعی کشور باشند. وزارت آینده با انجام اقدامات 

بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سالمتی و اجتماعی دارد که مستقیم با مراکز سالمت استراتژیک و مراکز نظام 

مراکز  کنند. رئوس و وظایف این مراکز عبارتند از: مراکز سالمت استراتژیک، ملی سالمت این کشور کار می

های اولیه و مراکز  های مراقبت های نظام ملی سالمت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه هدایت، اتحادیه

 .های ثانویه مراقبت

گردد. در  میالدی باز می 6962زمان شروع به کار نظام بهداشت و درمان انگلستان به شکل امروزی آن به سال 

آن زمانی طرحی به نام طرح بوریج که مبتنی بر دسترسی برابر همگان به خدمات درمانی بود در این کشور 

 3شد. این نظام بر پایة  694١در سال ایجاد شد که این طرح بعدها منجر به طراحی و استقرار نظام طّب ملّی 

ی طب ملی انگلستان و با  اصل پیشگیری، تشخیص و درمان ایجاد شد. نظام بهداشت و درمان انگلستان بر پایه

گذاری شده و اساساً تأمین منابع مالی آن از طریق  ی خدمات درمانی جامع به تمامی شهروندان پایه هدف ارائه

ی وزارت بهداشت  ه عهد شود. مسئولیت نهایی در نظام طب ملی به می دولت تأمین میها و درآمدهای عمو مالیات

گذاری و مدیران کل  انگلستان است. نظام طب ملی توسط یک هیأت مدیره و مدیر عامل، یک هیأت سیاست

است.  ی خدمات به آن منطقه شود. طبیعتاً مدیریت هر منطقه مسئول ارائه ها اداره می مناطق و مدیران بخش



نظام بهداشت و درمان )انگلستان( ابتدا مبتنی بر فعالیت بخش دولتی بود ولی به مرور نقش بخش خصوصی در 

 .تر شده است آن پررنگ

 تحول در نظام بیمارستانی

 .میالدی نظام بیمارستانی دستخوش تحولی شگرف شد که انگلستان نیز از آن مستثنی نبود 69٠2با شروع دهه 

 :توان برای این امر برشمرد ا میدو علت عمده ر

 به بعد ٠3الخصوص از سال  علی ٠2شوک نفتی دهه  –

 های دارای مالکیت دولتی وری بنگاه زیر سوال رفتن بهره –

مدارانی همچون مارگرت تاچر و رونالد ریگان در کشورهای صنعتی شروع به مطرح  به این دو دلیل سیاست

 .های خود قرار دادند امر را مانیفست دولتسازی کردند و این  کردن مزایای خصوصی

سعی به ایجاد تغییراتی در نظام بیمارستانی  69١2ی قابل توجه این است که اگر چه تاچر در اوائل دهه  نکته

های شغلی، این  در بین مردم و گروه NHS های شدید طرفداران تندرو و سنتی انگلستان کرد اما به دلیل مخالفت

 .میسر نشد 69١١امر تا سال 

به شکلی بسیار گسترده مطرح و تصویب شد. این  WORK FOR PATIENTS با نام NHS تغییرات 69١١در سال 

سازی به  های دولتی آغازشد، این کار به معنی خصوصی تحول با ایجاد رقابت بین بخش خصوصی و بیمارستان

 .گیری کرد ان شروع به شکلدر بازار بهداشت و درم NHS شکل گسترده نبود بلکه با شکست انحصار

 نظام مالی سالمت کانادا



های درمانی برابرند و بار اقتصادی تامین خدمات درمانی از طریق نظام  ها هنگام دریافت مراقبت ی کانادایی همه

شود و  شدگان پرداخت نمی ای توسط بیمه شود. اصوالً حق بیمه ها میان تمام جمعیت تقسیم می عمومی مالیات

ی خدمات درمانی  شود. منبع ارائه افت خدمات درمانی نیز به طور مستقیم مبلغی پرداخت نمیبرای دری

شود. و خدمات سالمت به طور عام  های عمومی است که از طریق نظام عمومی مالیاتی تعیین و اخذ می مالیات

ها  کنند. کل هزینه نمیپرداخت « حق بیمه»شدگان مبلغی به عنوان  شدگان رایگان است. بیمه ی بیمه برای همه

شود. مبلغی را که دولت فدرال به  های ایالتی و دولت فدرال تأمین می های عمومی توسط دولت از محل مالیات

کند، مبلغ مشخصی است و متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص ملی، ساالنه افزایش  ِهای ایالتی پرداخت می دولت

الزام »که در چارچوب تعریف رسمی دولت فدرال جزء « درمانی ضروریهمه نوع خدمات  »یابد. در این کشور  می

ها  شود. این خدمات از طریق بیمارستان ی خدمات درمانی، پوشش داده می قرار گیرد، توسط نظام بیمه« درمان

 شود. جامعیت و مراکز درمانی که به طور عمده دولتی یا عمومی غیرانتفاعی هستند، به صورت رایگان تأمین می

است. خدماتی نظیر بستری شدن در « همه نوع خدمات درمانی ضروری»پوشش، مستلزم پوشش 

خصوصی، در شرایطی که به آن نیازی نباشد و یا خدماتی که توسط غیرپزشک  های خصوصی و نیمه بیمارستان

ها نیست و خارج از  سنجی، درمانی طبیعی، ماساژ درمانی و ... ( و نیازی به پوشش آن شود )نظیر بینایی ارائه می

 .قرار دارد« الزام درمان » چارچوب 

 منابع مالی

ها است. مابقی آن از  های فدرال، نواحی و ایالت منبع اصلی مالی مراقبت سالمت، اعمال مالیات از سوی دولت

د. شو تامین می (PHI) ی درمان خصوصی و بیمه (OPP) های از جیب صورت انفرادی به شکل پرداخت بیماران به

ای از  ها برای دسته ی نخست توسط دولت کنندگان و مؤسسات سالمت، در درجه مبلغ تخصیص داده شده به ارائه

شوند و در مرحله بعد توسط  صورت یارانه فراهم می ها به کاالها و خدمات سالمتی که از سوی دولت



که در بخش خصوصی هستند، صورت انفرادی بابت خدمات و کاالهای سالمتی  کنندگان و بیماران به مصرف

 .شود فراهم می

 ها ایالت و نواحی فدرال، های دولت سوی از مالیات اعمال از سالمت های هزینه کل ٪٠2آوری درآمد: تقریبا  جمع

 ی بیمه و( ٪61 تدریجی افزایش با) جیب از های پرداخت بخش دو به خصوصی بخش در پرداخت. شود می تامین

منابع ناهمگون، از قبیل  برخی از مانده باقی ٪3 شود؛ می تقسیم( ٪62 تدریجی افزایش با) خصوصی سالمت

 .شود های مؤسسه خیریه تامین می های بیمه اجتماعی و اهدایی صندوق

برخی تغییرات مهم در کسب درآمد در بخش سالمت در طول زمان روی داده است. منابع درآمدی بخش 

گذاری بخش خصوصی در برابر  از طریق افزایش نسبت سرمایه عمومی نسبت به منابع درآمدی بخش خصوصی،

اتفاق افتاد و پیامدی مستقیم از مهار  6992بخش عمومی کاهش یافت. این امر در خالل نیمه اول دهه 

سهم بیمه سالمت  69١١اند. از سال  های ایالتی بود. در بخش خصوصی، تغییرات چشمگیرتر بوده هزینه

۶ کل  ۶42 به اندکی بیش از  32ی پرداخت از جیب به طور چشمگیری از کمتر از ها خصوصی نسبت به هزینه

۶ به  1١اند؛ با در نظر گرفتن اینکه درآمدهای حاصل از پرداخت از جیب از  های خصوصی افزایش یافته هزینه

ایش تدریجی ۶ منابع مالی بخش خصوصی تنزل یافته است. دلیل این نوسانات، احتماال در افز 12حدود کمتر از 

هایی است که تحت پوشش بیمه  هزینه تجویز دارو و توسعه بیمه سالمت خصوصی و تا حدی بواسطه هزینه

 .اند گیرند که البته بخشی از این تغییرات آزمون نشده خصوصی سالمت قرار می
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